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TEKMOVALNI PRAVILNIK
ZA UMETNOSTNO KOTALKANJE

ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE
TEKMOVALNI PRAVILNIK ZA UMETNOSTNO KOTALKANJE
I.

SPLOŠNA PRAVILA
1. člen

Tekmovalni pravilnik ZKŠS je v razmerju do pravilnika mednarodne kotalkarske zveze
CIPA in CEPA poseben pravilnik in ni v nasprotju z določitvami CIPE in CEPE.
Vse določitve s kongresov CIPE in CEPE se avtomatično vključijo v ta pravilnik.
Za posebne primere, ki so predvideni in s tem pravilnikom, pravilnikom sodniške komisije
in ostalih pravilnikih ZKŠS, ne veljajo pravila CIPE in CEPE.
2. člen
Pravila tega pravilnika so sestavni del propozicij za prvenstva Republike Slovenije in vseh
ostalih tekmovanj v umetnostnem kotalkanju v Republiki Sloveniji, razen mednarodnih
tekmovanj, ki se organizirajo v skladu s pravilnikom CIPE in CEPE.
3. člen
Panoge umetnostnega kotalkanja so:
a)
b)
c)
d)

kotalkanje posameznikov (moški, ženske)
kotalkanje športnih dvojic
plesnih dvojic
show kotalkanje
4. člen

A. Državno prvenstvo se priredi enkrat letno in to za kategorije:
-

člani (ce)
mladinci (ke)
mlajši mladinci (ke)
kadeti
pionirji A
pionirji B
pionirji C
cicibani
5. člen

Pravico nastopa na državnem prvenstvu imajo vsi tekmovalci, ki so za tekoče leto pravilno
registrirani pri ZKŠS za določeno kategorijo.
6. člen
Datum, kraj in razpored tekmovanj, katerih prireditelj je Zveza (npr. Državno prvenstvo
Slovenije) se predlaga vsako leto na predsedstvu in predsedstvo ga tudi potrdi.

Razpored tekmovanj, katerih prireditelj je Zveza, predlaga organizator tekmovanja in potrdi
predsedstvo.
Prireditelj državnega prvenstva republike Slovenije je ZKŠS. Organizacijo zaupa klubom.
7. člen
Organizator tekmovanja mora poslati propozicije vsem klubom, strokovnemu svetu in
sodniški komisiji ZKŠS najkasneje 3 tedne pred tekmovanjem.
Propozicije morajo vsebovati:
-

kraj in datum
opis tekmovalne površine z velikostjo
druge pogoje
informativni urnik tekmovanja in uradnih treningov
naslov, kamor se pošljejo prijave

V kolikor klub ne more organizirati tekmovanja, mora o tem obvestiti predsedstvo Zveze
najkasneje 2 meseca pred predvidenim datumom, da bi predsedstvo lahko organizacijo
zaupalo drugemu klubu.
8. člen
Tekmovalce prijavljajo lahko samo klubi. Prijave tekmovalcev morajo klubi poslati
organizatorju, eno kopijo pa ZKŠS 3 tedne pred tekmovanjem.
Naknadna prijava je možna do pričetka seje tekmovalne komisije. V tem primeru se plača
dvojna prijavnina.
Prijava mora vsebovati:
-

priimek in ime,
dan, mesec in leto rojstva,
kategorijo v katero prijavlja tekmovalca

Prijavnino določeno s sklepom predsedstva ZKŠS za vsakega tekmovalca plačajo klubi
organizatorju pred pričetkom tekmovanja.
9. člen
Pravico tekmovanja na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in v tujini ima tekmovalec, ki ima
veljavno tekmovalno knjižico ZKŠS. Veljavnost se podaljšuje za vsako koledarsko leto pri
ZKŠS.
Na državnem prvenstvu mora imeti tekmovalec potrdilo pristojne športne ambulante, da je
sposoben tekmovati. Potrdilo ne sme biti starejše od 12 mesecev.
V tekmovalni knjižici morata biti slika in podpis tekmovalca. Knjižica mora biti izpolnjena s
pisalnim strojem, datum pa tako, da je mesec izpisan z besedo.
Vsak tekmovalec nastopa na lastno odgovornost.

10. člen
Naslov državnega prvaka v posamezni kategoriji osvoji vsak prvouvrščeni tekmovalec.
II. TEHNIČNA PRAVILA
11. člen
Velikost kotalkališča na katerem se organizira prvenstvo je minimalno 20 x 40 m.
12. člen
Vsi tekmovalci imajo pravico uradnega treninga pred tekmovanjem na kotalkališču, kjer se
bo odvijalo tekmovanje. Urnik treninga je sestavni del propozicij.
V primeru spremembe urnika tekmovanja ali treninga mora organizator pravočasno
obvestiti o taki spremembi vse klube, Zvezo in sodniški zbor ZKŠS najkasneje 4 dni pred
začetkom uradnih treningov.
13. člen
Tekmovanje se ne sme pričeti pred 8. uro in se mora končati do 21. ure za pionirje in 23.
ure za višje kategorije. Tekmovanje v kratkih in prostih programih mora potekati brez
prekinitve v vsaki kategoriji oz. starostni skupini.
V slučaju prekinitve (dež) in da se tekma odvija v drugem okolju, je treba tekmo ponoviti za
celo kategorijo, v kateri je do prekinitve prišlo.
14. člen
TEKMOVALNA KOMISIJA
Tekmovalna komisija je organ za tehnično izvedbo tekmovanja. Tekmovalno komisijo
sestavljajo po en predstavnik vsakega sodelujočega kluba, predstavnik kluba organizatorja
(skupaj 2), predstavnik ZKŠS, predstavnik strokovnega sveta, vrhovni sodnik najvišji po
rangu in zapisnikar, ki nima pravice glasovanja. Tekmovalna komisija izvoli predsednika.
Dolžnosti tekmovalne komisije so:
a) da izvede vsa navodila vrhovnega sodnika
b) da preveri prijave in ugotovi njihovo pravočasnost
c) da na osnovi prijav, tekmovalnih knjižic in zdravniških potrdil ugotovi, če ima
posamezni tekmovalec pravico nastopa
d) da ugotovi, če je tekmovanje organizirano v skladu s tem pravilnikom, propozicijami
in pravilnikom CEPE oz. CIPE
e) da dokončno določi urnik tekmovanja oz. spremeni v primeru višje sile
f) da preda vrhovnemu sodniku za vsako kategorijo seznam tekmovalcev urejen po
abecednem redu klubov in znotraj po abecednem redu tekmovalcev
g) da preda zapisnike tekmovalne komisije preko predsednika tekmovalne komisije
predsedstvu in strokovnemu svetu
Tekmovalna komisija se sestane pred sestankom sodniškega zbora, na katerem vrhovni
sodnik (i) izvede (jo) uvodni žreb.

15. člen
SODNIŠKI ZBOR
Sodniški zbor sestavljajo vrhovni sodnik (i), pomočnik (i) vrhovnega sodnika in točkovni
sodniki, ki jih je določila sodniška komisija ZKŠS.
Na državnem prvenstvu morajo soditi najmanj 5 točkovnih sodnikov. Na sestanku
sodniškega zbora so lahko prisotni predsednik sodniške komisije, predsednik strokovnega
sveta in predstavnik ZKŠS na tekmovanju. Druge osebe ne morejo biti prisotne.
Sestanku predseduje vrhovni sodnik oz. vrhovni sodnik najvišji po rangu, če je vrhovnih
sodnikov po kategorijah več.
16. člen
DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA SO:
a) da ponudi namestitev in prehrano gostujočim klubom, če ti zaprosijo najmanj 5 dni
pred pričetkom uradnega treninga
b) da zagotovi prisotnost zdravnika v času uradnega treninga in tekmovanja
c) da po razporedu pripravi kotalkališče za uradni trening in tekmovanje
d) da izobesi slovensko zastavo
e) da pri svečani otvoritvi in zaključku tekmovanja intonira državno himno Republike
Slovenije
f) da zagotovi dva zapisnikarja, računsko komisijo, merilca časa, ozvočenje, osebo
zadolženo za predvajanje glasbe in napovedovalca, ki napoveduje tekmovalce in
bere sodniške ocene
g) da objavlja biltene z zaključki tekmovalne komisije, vrhovnega sodnika in uradnimi
rezultati tekmovanja. Bilteni morajo biti izobešeni na vidnem mestu, dobiti pa jih
morajo tudi vsi člani tekmovalne komisije
h) da zagotovi potek tekmovanja v skladu s propozicijami, pravilniki in določitvami
tekmovalne komisije ter pravilnikom o javnem redu in miru
i) da pripravi sodniški pribor in obrazce potrebne za izvedbo tekmovanja
j) da izobesi reklamna sporočila v skladu s pogodbami ZKŠS
17. člen
GLASBA
Glasba se predvaja s kasetofonom standardne hitrosti 4.5 cm na sek. Ali CD-jem. Kasete
morajo biti označene z imenom in priimkom, oznako kratkega ali dolgega programa. Na
začetku kasete je lahko samo program enega tekmovalca.
Organizator mora objaviti kdaj in kje se mu izročijo kasete. Tekmovalec mora imeti na
tekmovanju še rezervno kaseto.
18. člen
STROŠKI TEKMOVANJA
-

Organizator prevzame stroške organizacije tekmovanja
ZKŠS – za državna prvenstva prevzame stroške:

a)
-

SODNIKOV
potne stroške
sodniške takse po sodniškem pravilniku ZKŠS
odgovarjajoče dnevnice, ki jih prizna Športna zveza Slovenije

b) PREDSTAVNIKA ZKŠS
- potne stroške in dnevnice, ki jih prizna Športna zveza Slovenije, če ni iz kraja
tekmovanja
- pol sodniške takse
c)
-

PRIZNANJ
medalj za prve tri uvrščene v vsaki kategoriji
diplome za vse nastopajoče
sodelujoči klubi prevzamejo stroške za tekmovalce in predstavnika kluba
vsi dohodki tekmovanja gredo v korist organizatorja
III. ŠTARTNA LISTA, OGREVANJE, PRIČETEK NASTOPA, OCENJEVANJE,
IZRAČUNI IN OBJAVA REZULTATOV
19. člen

ŠTARTNA LISTA
Vrhovni sodnik in njegov pomočnik izvedeta uvodni žreb za obvezne like in kratke
programe po seznamu tekmovalcev, ki jim ga je predala tekmovalna komisija.
Z žrebom se določi vrstni red klubov za izžrebanje tekmovalcev v skladu s pravili CEPE in
CIPE.
Štartna lista v prostih programih se določi na podlagi rezultatov v kratkih programih.
20. člen
OGREVANJE
Ogrevanje mora biti omogočeno vsem tekmovalcem po skupini v skladu s pravilnikom
CEPE in CIPE.
21. člen
PRIČETEK NASTOPA
1. Pred nastopom vsakega tekmovalca mora biti njegovo ime razločno objavljeno po
ozvočenju.
2. Tekmovalec mora pričeti z nastopom najkasneje 2 minuti po tem, ko je bilo njegovo
ime za nastop.
22. člen
V primeru nepredvidenih okoliščin, ki ogrožajo varnost tekmovalca, mora tekmovalec na
znak vrhovnega sodnika prekiniti nastop. Tekmovalec lahko na podlagi odločitve
vrhovnega sodnika ponovi celoten program ali nadaljuje od prekinitve programa.

V slučaju neprave glasbe mora tekmovalec z dvigom roke opozoriti vrhovnega sodnika.
Vrhovni sodnik in točkovni sodnik postopajo v skladu s pravilnikom CEPE in CIPE.
23. člen
Na vse tekmovanjih mora biti javno ocenjevanje v skladu s pravilnikom CEPE in CIPE.
24. člen
NORMATIVI PRAVILNIKA ZA UMETNOSTNO KOTALKANJE
-

POSAMEZNIKI (kategorije, obvezni liki, elementi za kratke programe, minutaža)
ŠPORTNI PARI (splošna določila, kategorije, elementi za kratke programe,
minutaža)
PLESNI PARI (splošna določila, kategorije, obvezni plesi, originalni plesi, minutaža)
TOČKOVANJE ZA KLUBSKO RAZVRSTITEV
RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITVE
25. člen

KATEGORIJE:
CICIBANI C:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki januarja tekočega leta niso dopolnili 6 let
PIONIRJI C:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki so 1. januarja tekočega leta dopolnili 6 ne pa 8 let.
PIONIRJI B:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki so 1. januarja tekočega leta dopolnili 8 ne pa 10 let.
PIONIRJI A:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki so 1. januarja tekočega leta dopolnili 10 ne pa 12 let.
KADETI:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki so 1. januarja tekočega leta dopolnili 12 ne pa 14 let.
MLAJŠI MLADINCI:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki so 1. januarja tekočega leta dopolnili 14 ne pa 16 let.
MLADINCI:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki so 1. januarja tekočega leta dopolnili 16 ne pa 18 let.
ĆLANI:
V to kategorijo sodijo tekmovalci, ki so 1. januarja tekočega leta dopolnili 18 let.

Od kategorije pionirji A do članov, na pobudo trenerja, z odobritvijo strokovnega sveta in
predsednika predsedstva, se lahko določene tekmovalce registrira v višje kategorije,
čeprav so mlajši.
Tekmovalci morajo na vseh uradnih domačih tekmovanjih tekmovati za registrirano
kategorijo.
Za nastope na mednarodnih tekmovanjih, s soglasjem strokovnega sveta in potrditvijo
predsedstva, se lahko tekmovalce razporedi v druge kategorije.
26. člen
OBVEZNI LIKI IN MINUTAŽA KRATKEGA IN DOLGEGA PROGRAMA
TEKMOVALCI – PIONIRJI C
1. Skupina
1 a/b lok naprej ven
2 a/b lok naprej noter
Na prvenstvu Slovenije se žreba noga.
PROSTI PROGRAM: 2 min +- 10 sek.
TEKMOVALCI – PIONIRJI B
2. Skupina
4 A lok nazaj not desno
8 AB trojka naprej ven
3. Skupina
3 A lok nazaj ven desno
9 AB trojka naprej noter
Na prvenstvu Slovenije se izžreba ena izmed skupin.
PROSTI PROGRAM: 2.30 min +- 10 sek.
TEKMOVALCI – PIONIRJI A
4. Skupina
19 AB protitrojka naprej noter
28 AB vijuga dvojna trojka naprej ven
14 A zanka naprej ven
5. Skupina
18 AB protitrojka naprej ven

10 A
15 A

dvojna trojka naprej ven
zanka naprej noter

6. Skupina
32 AB vijuga protitrojka naprej ven
13 A dvojna trojka nazaj noter
15 A zanka naprej ven
Na prvenstvu Slovenije se izžreba ena izmed skupin.
KRATKI PROGRAM: 2 min +- 10 sek.
PROSTI PROGRAM: 2.30 min +- 10 sek.
KRATKI PROGRAM SKUPINE PIONIRJI A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Axel
Kombinacija 3. različnih skokov z dvojnim toe-loop
Dvojni Salchow ???
Visoka pirueta nazaj na ven, pripravljena s trojkami (najmanj 5 obratov)
Pirueta v lastovki nazaj na ven z najmanj 3 obrati
Kombinirana pirueta z eno menjavo noge in položaja z najmanj 3 obrati v vsakem
položaju
7. Koraki v krogu, serpentini ali diagonalno

KADETI
1. SKUPINA
13 A dvojna trojka nazaj noter
15 zanka naprej noter
19 AB protitrojka naprej noter
20 AB okret naprej ven
2. SKUPINA
19 AB protitrojka naprej noter
23 AB proti okret naprej noter
26 AB vijuga trojka naprej ven
30 AB vijuga zanka naprej ven
3. SKUPINA
16 AB zanka nazaj ven
18 AB protitrojka naprej ven
22 AB protiokret naprej ven
27 AB vijuga trojka naprej ven
4. SKUPINA
13 A dvojna trojka nazaj noter
18 AB protitrojka naprej ven

21 AB okret naprej noter
30 AB vijuga zanka naprej ven
Na prvenstvu Slovenije se izžreba ena izmed skupin.
KRATKI PROGRAM: 2 min +- 10 sek.
PROSTI PROGRAM: 3 min +- 10 sek.
KRATKI PROGRAM ZA KADETE, MLAJŠE MLADINCE IN ČLANE:
Axel (enojni – dvojni – trojni)
Dvojni ali trojni zapičen skok
Kombinacija skokov z najmanj 3 in največ 5 skoki z enim dvojnim skokom
Posamezna pirueta:
- za člane razreda A
- za mladince razreda B
- za mlajše mladince in kadete razreda A, B ali C
5. Kombinirana pirueta z 2 ali 3 položaji z ali brez menjave noge z najmanj 3 obrati v
vsaki poziciji. Vhod in izhod iz piruete je poljuben.
1.
2.
3.
4.

POSAMEZNE PIRUETE:
RAZRED A:
- Inverted Camel (rovešata)
- Na peti (naprej ali nazaj)
- Zlomljen gleženj (ni dovoljena kadetom in mlajšim mladincem)
-

Lay over Camel
Vskočena lastovka pirueta
Vskočena nizka pirueta

RAZRED B.
- Lastovka pirueta nazaj ven
- Lastovka pirueta nazaj not
- Nizka pirueta nazaj ven
RAZRED C:
- Visoka nazaj not
- Nizka pirueta naprej ven
- križana pirueta na dveh nogah
- Lastovka pirueta naprej ven
MLAJŠI MLADINCI (KE)
1. SKUPINA
22 AB protiokret naprej ven
33 AB vijuga protitrojka naprej noter
16 A zanka nazaj ven desno
36 AB dvojna trojka paragraf naprej ven
2. SKUPINA
23 AB protiokret naprej noter

32 AB vijuga protitrojka naprej ven
17 A zanka nazaj noter desno
36 AB dvojna trojka paragraf ven
3. SKUPINA
19 AB protitrojka naprej noter
20 AB okret naprej ven
17 A zanka nazaj noter desno
29 AB vijuga dvojna trojka nazaj ven
4. SKUPINA
18 AB protitrojka naprej ven
21 AB okret naprej noter
30 AB vijuga zanka naprej ven
29 AB vijuga dvojna trojka nazaj ven
Na prvenstvu Slovenije se izžreba ena skupina.
KRATKI PROGRAM: 2 min +- 10 sek.
PROSTI PROGRAM: 4 min +- 10 sek.
V kratkem programu se izvajajo vsi tisti elementi, ki so določeni za Evropsko prvenstvo.
MLADINCI (KE)
1. SKUPINA
20 AB okret naprej ven
37 AB dvojna trojka paragraf nazaj ven
31 AB vijuga zanka nazaj ven
40 AB protitrojka paragraf naprej ven
2. SKUPINA
21 AB okret naprej noter
36 AB dvojna trojka paragraf naprej ven
38 AB zank paragraf naprej ven
40 AB protitrojka paragraf naprej ven
3. SKUPINA
22 AB proti okret naprej ven
37 AB dvojna trojka paragraf nazaj ven
31 AB vijuga zanka nazaj ven
40 AB protitrojka paragraf naprej ven
4. SKUPINA
23 AB proti okret naprej noter
36 AB dvojna trojka paragraf naprej ven
38 AB zanka paragraf naprej ven
40 AB protitrojka paragraf naprej ven
Na prvenstvu Slovenije se izžreba ena izmed skupin.
KRATKI PROGRAM: 2 min. + - 10 sek.
PROSTI PROGRAM: 4 min. + - 10 sek.

V kratkem programu se izvajajo vsi tisti elementi, ki so določeni za Evropsko prvenstvo.
ČLANI (CE)
1. SKUPINA
20 AB okret naprej ven
37 AB dvojna trojka paragraf nazaj ven
38 AB zanka paragraf naprej ven
41 AB protitrojka paragraf nazaj ven
2. SKUPINA
21 AB okret naprej noter
36 AB dvojna trojka paragraf nazaj ven
39 AB zanka paragraf nazaj ven
40 AB protitrojka paragraf nazaj ven
3. SKUPINA
22 AB protiokret naprej ven
37 AB dvojna trojka paragraf nazaj ven
38 AB zanka paragraf naprej ven
41 AB protitrojka paragraf nazaj ven
4. SKUPINA
23 AB protiokret napreJ ven
36 AB dvojna trojka paragraf naprej ven
39 AB zanka paragraf nazaj ven
40 AB protitrojka paragraf naprej ven
Na prvenstvu Slovenije se izžreba ena izmed skupin.
KRATKI PROGRAM: 2 min. + - 10 sek.
PROSTI PROGRAM: 4 min. + - 10 sek.
V kratkem programu se izvajajo vsi tisti elementi, ki so določeni za Evropsko prvenstvo.
27. člen
Vse spremembe pravilnika CEPE se avtomatsko upoštevajo v pravilniku ZKŠS.
28. člen
Obvezni liki se vozijo s kotalkami, ki nimajo štoparjev. Do kategorije kadetov se vozijo
obvezni liki na krogih ki imajo označene obrate.
Tekmovalci kategorij kadetov, mlajših mladincev, mladincev in članov se na prvenstvu
Slovenije lahko opredelijo, da bodo tekmovali samo v prostem programu v obveznih likih
ali v kombinaciji.

29. člen
UMETNOSTNO KOTALKANJE – OBVEZNI LIKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A
A
A
A
AB
AB
A
AB
AB
A
A
A
A
A
A
A
A
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

lok naprej ven
lok naprej noter
lok nazaj ven
lok nazaj noter
vijuga naprej
vijuga nazaj
trojka naprej desno in levo
trojka naprej ven
trojka naprej noter
dvojna trojka naprej ven ,
dvojna trojka naprej noter
dvojna trojka nazaj ven
dvojna trojka nazaj not
zanka naprej ven
zanka naprej noter
zanka nazaj ven
zanka nazaj noter
protitrojka naprej ven
protitrojka naprej noter
okret naprej ven
okret naprej noter
protiokret naprej ven
protiokret naprej noter
osmica na eni nogi naprej
osmica na eni nogi nazaj
vijuga trojka naprej ven
vijuga trojka naprej noter
vijuga dvojna trojka naprej
vijuga dvojna trojka nazaj
vijuga zanka naprej
vijuga zanka nazaj
vijuga protitrojka naprej ven
vijuga protitrojka naprej noter
trojka paragraf naprej
trojka paragraf nazaj
dvojna trojka paragraf naprej
dvojna trojka paragraf nazaj
zanka paragraf naprej
zanka paragraf nazaj
protitrojka paragraf naprej
protitrojka paragraf nazaj
30. člen

ŠPORTNE DVOJICE
Kategorija športne dvojice se določa po starosti moškega.

PIONIRSKE ŠPORTNE DVOJICE C KATEGORIJE
V to kategorijo sodijo tisti športni pari, katerih tekmovalec do 1. januarja v tekočem letu je
dopolnil 7 ne pa 8 let.
KRATKI PROGRAM: 2 min +- 10 sek.
Elementi:
- dvojni skok pičen (solo)
- kombinacija treh skokov
- visoka pirueta nazaj not (solo)
- laso dvig samo do višine ramen
- koraki v diagonalnem krogu ali serpentini
DOLGI PROGRAM; 2 min +- 10 sek.
PIONIRSKE ŠPORTNE DVOJICE B KATEGORIJE
V to kategorijo sodijo tisti športni pari, katerih tekmovalec do 1. januarja v tekočem letu je
dopolnil 8 ne pa 10 let.
KRATKI PROGRAM: 2 min +- 10 sek.
Elementi:
- Axel solo
- solo nizka pirueta po izbiri
- vržen axel
- skupna pirueta
- laso dvig – samo do višine ramen
- lastovka s cirkljem
- koraki v diagonali
PROSTI PROGRAM: 3 min +- 10 sek.
PIONIRSKE ŠPORTNE DVOJICE A KATEGORIJE
V to kategorijo sodijo tisti športni pari, katerih tekmovalec do 1. januarja v tekočem letu je
dopolnil 10 ne pa 12 let.
KRATKI PROGRAM: 2 min +- 10 sek.
Elementi:
- solo dvojni dolup
- solo engel pirueta nazaj ven
- vržen dvojni skok po izbiri
- skupna pirueta
- laso dvig
- smrtni zavoj nazaj ven
- koraki v krogu
PROSTI PROGRAM: 3 min +- 10 sek.

KADETSKE ŠPORTNE DVOJICE, MLAJŠI MLADINCI, MLADINCI, ČLANI
Tekmujejo po pravilniki CEPA
31. člen
TEKMOVANJE V SHOW PROGRAMIH
Tekmovanje se vrši v:
1. Posamezniki (moški in ženske)
2. Dvojicah (moški in ženske)
3. Skupinah:
- kvartet
- skupina od 6 do 12 tekmovalcev
- skupina nad 16 tekmovalcev
4. Skupina kadeti od 9 – 16 tekmovalcev
Za tekmovanje se spoštujejo vsa določila določena v pravilniku CEPE.
32. člen
Izbor glasbe za program je poljuben, vendar glasba ne sme vsebovati vokalne glasbe.
Dolžina prostega in kratkega programa lahko odstopa 10 + - sekund od predpisanega
časa.
Čas se prične meriti, ko se tekmovalec prične premikati.
33. člen
Kratki program se ocenjuje v skladu s pravilnikom CEPE in CIPE z dvema ocenama:
a) OCENA ZA ZAHTEVNE ELEMENTE – TEHNIČNA VREDNOST
b) OCENA ZA IZVEDBO - UMETNIŠKI VTIS
34. člen
Ocenjevanje prostih programov je v skladu s pravilnikom CEPE in CIPE z dvema
ocenama:
a) OCENA ZA TEHNIČNO VREDNOST
b) OCENA ZA UMETNIŠKI VTIS
35. člen
RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ NA PRVENSTVU SLOVENIJE
POSAMEZNIKI (moške in ženske kategorije ločeno)
- CICIBANI
- PIONIRJI C, PIONIRJI B, PIONIRJI A
(razglasitev rezultatov in podelitev le v kombinaciji (seštevek točk iz obveznih likov in
prostega programa)

- KADETI, MLAJŠI MLADINCI, MLADINCI IN ČLANI
(razglasitev rezultatov in podelitev ločeno za obvezne like in prosti program (v
prostem programu se seštevajo točke iz kratkega in prostega programa) ter za
kombinacijo (seštevek točk iz obveznih likov, kratkega programa in prostega
programa)
36. člen
O sodelovanju na EP, SP in mednarodnih tekmovanjih odloča predsedstvo ZKŠS na
predlog strokovnega sveta in v skladu s pravilnikom CEPE in CIPE.
Določanje članov reprezentance Slovenije se vrši na osnovi kriterijev strokovnega sveta.
37. člen
Klub, ki želi sodelovati na mednarodnem tekmovanju ali revijskem nastopu v tujini, mora
zaprositi za soglasje predsedstvo ZKŠS.
38. člen
Predsedstvo ZKŠS potrjuje reprezentanco za SP in EP in uradna mednarodna
tekmovanja.
Vodja reprezentance ne sme biti mlajši od 18 let in mora obvladati enega od svetovnih
jezikov.

Na podlagi statuta ZKŠS je skupščina na svoji seji dne
______________ v Ljubljani
sprejela ta Pravilnik in velja v naslednji sezoni od sprejetja.

Ljubljana 6.3.1997

Predsednik:
Ladislav Solarič

